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Lak i

N:o 283

maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun
lain (1559/2001) 27 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 430/2007,
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 12—14 kohta, 6 §:n 1 kohta ja 9 §:n 2 momentin 1 kohta,
sellaisena kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 12—14 kohta ja 9 §:n 2 momentin 1 kohta
laissa 1446/2006, sekä
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1446/2006, uusi 15—17
kohta, lakiin uusi 10 b—10 g § sekä 17 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa
laissa, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4—7 momentti siirtyvät 5—8 momentiksi, seuraa-
vasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Tätä lakia ei sovelleta maa- ja puutarhata-
loudelle myönnettävään Euroopan yhteisön
kokonaan rahoittamaan suoraan tukeen, maa-
seutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999),
maatalouden rakennetuista annetun lain

(1476/2007), porotalouden ja luontaiselin-
keinojen rahoituslain (45/2000), kolttalain
(253/1995), maaseudun kehittämiseen myön-
nettävistä tuista annetun lain (1443/2006) tai
luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ym-
päristötuesta sekä eräistä muista ympäristön
ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä
tuista annetun lain (1440/2006) perusteella
maksettaviin tukiin.
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2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
12) luonnonhaittakorvauksella korvausta,
jota tarkoitetaan Euroopan maatalouden oh-
jaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maa-
seudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten
muuttamisesta ja kumoamisesta annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1257/1999, jäl-
jempänä maaseutuasetus I, II osaston V lu-
vussa tai Euroopan maaseudun kehittämien
maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta
maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1698/2005, jäljempänä
maaseutuasetus II, 36 artiklassa, ja jota mak-
setaan Manner-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelman mukaisena tukena;
13) maatalouden ympäristötuella tukea,
josta säädetään maaseutuasetus I:n II osaston
VI luvussa tai maaseutuasetus II:n 39 artik-
lassa, ja jota maksetaan Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman mukaisena
perus- ja lisätoimenpiteen tukena;
14) maataloudella maatilalla tapahtuvaa
maatalous-, puutarha- ja energiakasvien vilje-
lyä, kotieläintuotteiden tuotantoa, tuotanto-
eläinten pitoa, hevostaloutta, porotaloutta,
mehiläistaloutta, kesannointia sekä viljele-
mättömän pellon säilyttämistä hoidettuna yh-
teisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjes-
telmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tie-
tyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä ase-
tusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o
1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o
1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o
1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o
1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o
2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaisesti;
15) Ahvenanmaan maakunnan luonnon-
haittakorvauksella korvausta, jota tarkoite-
taan maaseutuasetus I:n II osaston V luvussa
tai maaseutuasetus II:n 36 artiklassa ja jota
maksetaan Ahvenanmaan maakunnassa Ah-
venanmaan maakunnan maaseudun kehittä-
misohjelman mukaisena tukena;
16) tuotannosta irrotetulla tuella tukea,
joka ei määräydy tukivuoden tuotannon laa-
juuden perusteella;

17) viitemäärällä yksikkömäärää, jonka
perusteella tuotannosta irrotettua tukea voi-
daan maatilakohtaisesti enintään myöntää.

6 §

Tukimuodot

Tämän lain nojalla voidaan maa- ja puutar-
hataloudelle myöntää kansallisena tukena:
1) Etelä-Suomen kansallista tukea koti-

eläintaloudelle, kasvintuotannolle, kasvihuo-
netuotannolle, puutarhatuotteiden varastoin-
nille sekä sika- ja siipikarjatalouden rakenne-
muutoskorvauksena;
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Kasvintuotannon tuet

— — — — — — — — — — — — —
Kasvintuotannon tuen myöntämisen edel-

lytyksenä on, että:
1) hakijalla on hallinnassaan vähintään

kolme hehtaaria viljelykseen soveltuvaa pel-
toa tai, jos kyseessä on puutarhakasvien kas-
vikohtainen tuki, vähintään puoli hehtaaria
puutarhakasvien viljelyssä olevaa peltoa, ja
pelto ilmoitetaan kyseisen tukivuoden tukiha-
kemuksessa;
— — — — — — — — — — — — —

10 b §

Kotieläintilan hehtaarituki

Kotieläintilan hehtaaritukeen ei sovelleta
3 §:n, 7 §:n 4 momentin, 9 eikä 17—20 §:n
säännöksiä.
Kotieläintilan hehtaarituen myöntämisen

edellytyksenä on, että hakija noudattaa luon-
nonhaittakorvauksen tai Ahvenanmaan maa-
kunnan luonnonhaittakorvauksen saannille
asetettuja tukiehtoja sekä täyttää tuen saajaa,
viljelijän ikää, tuen myöntämistä ja si-
toumuksen tekemistä koskevat yleiset edelly-
tykset. Kotieläintilan hehtaarituen myöntämi-
sen edellytyksenä on lisäksi, että hakijan
maatilan talouskeskus ja maatilan peltoalaa
sijaitsee tukeen oikeuttavalla tukialueella, ja
että maatila on luonnonhaittakorvauksen kan-
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sallisessa lisäosassa tai Ahvenanmaan maa-
kunnassa vastaavassa tukimuodossa koti-
eläintila tai se täyttää vastaavat vaatimukset.
Kotieläintilan hehtaaritukea voidaan
myöntää enintään sille pinta-alalle, jolle mak-
setaan luonnonhaittakorvausta tai Ahvenan-
maan maakunnan luonnonhaittakorvausta, ja
joka sijaitsee tukeen oikeuttavalla tukialu-
eella. Tukea voidaan kuitenkin myöntää tila-
kohtaisesti enintään sille pinta-alalle, jäljem-
pänä enimmäisala, joka oli vuonna 2007 tu-
kikelpoinen luonnonhaittakorvauksessa tai
Ahvenanmaan maakunnan luonnonhaittakor-
vauksessa. Enimmäisala voidaan vahvistaa,
jos maatilalle on maksettu tukivuodelta 2007
luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa
tai Ahvenanmaan maakunnassa vastaavan tu-
kimuodon tukea kotieläintilan tukitason mu-
kaisesti tai maatila on täyttänyt tukivuonna
2007 kotieläintilan vaatimukset.
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen
vahvistaa enimmäisalan, kun kotieläintilan
hehtaaritukea haetaan ensimmäisen kerran.
Enimmäisalaa vahvistettaessa otetaan huo-
mioon hakijan hallinnassa tukivuonna 2007
olleen enimmäisalaan luettavan peltoalan li-
säksi sellainen 3 momentissa tarkoitettu tuki-
kelpoinen peltoala, joka on siirtynyt hakijan
hallintaan sukupolvenvaihdoksen tai koko ti-
lan hallintaoikeuden siirron yhteydessä ja jota
ei ole otettu huomioon hakijan luonnonhaitta-
korvauksessa tai Ahvenanmaan maakunnan
luonnonhaittakorvauksessa tukivuonna 2007.
Kotieläintilan hehtaaritukeen sovelletaan
samoja alentamis- ja valvontaseuraamuksia
kuin luonnonhaittakorvaukseen tai Ahvenan-
maan maakunnan luonnonhaittakorvaukseen.
Maatilakohtainen kotieläintilojen hehtaari-
tukeen oikeutettu enimmäisala voidaan siirtää
luovutuksen saajan hakemuksesta sukupol-
venvaihdoksen tai koko tilan hallintaoikeu-
den siirron yhteydessä luovutuksen saajalle.
Koko tilan hallinnan siirron yhteydessä tilan
omistajalla on oikeus jättää hallinnan siirron
ulkopuolelle talouskeskusalue, jolla asuinra-
kennukset sijaitsevat, sekä omassa taloudessa
tarvittavien puutarhatuotteiden viljelemistä
tai asuinrakennuksen rakentamista varten pel-
toalue, joka saa olla enintään kymmenen pro-
senttia hallinnan siirron kohteena olevasta
peltoalasta, ei kuitenkaan suurempi kuin heh-
taari.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään ko-
tieläintilojen hehtaarituen määräytymisen ja
myöntämisen tarkemmista perusteista, tuen
määrästä, kotieläintilaksi katsottavalle tilalle
asetettavista vaatimuksista, enimmäisalan
siirron edellytyksistä sekä tukialueista, joilla
kotieläintilojen hehtaaritukea maksetaan.

10 c §

Tuotannosta irrotetun sika- ja siipikarja-
talouden tuen viitemäärä

Tuotannosta irrotetun sika- ja siipikarjata-
louden tuen viitemäärä, jäljempänä sika- ja
siipikarjatalouden viitemäärä, muodostetaan
siitä maatilakohtaisesta sika- ja siipikarjata-
louden eläinyksikkömäärästä, jonka perus-
teella hakijalle on maksettu sika- ja siipikar-
jatalouden kansallista eläinyksikkömäärän
perusteella määräytyvää tukea tukivuodelta
2007. Jos hakijan hallintaan on siirtynyt su-
kupolvenvaihdoksen tai koko tilan hallintaoi-
keuden siirron yhteydessä sellainen maatila,
jolle on maksettu sika- ja siipikarjatalouden
kansallista eläinyksikkömäärän perusteella
määräytyvää tukea tukivuodelta 2007, tämä
eläinyksikkömäärä voidaan ottaa huomioon
sika- ja siipikarjatalouden viitemäärää muo-
dostettaessa. Sika- ja siipikarjatalouden viite-
määrää muodostettaessa otetaan lisäksi huo-
mioon eläinryhmäkohtaiset muuntokertoimet.
Edellä 1 momentista poiketen viitemäärä

voidaan muodostaa hakijan vaatimuksesta:
1) tukivuoden 2007 valvonnassa todetun

todellisen eläinmäärän perusteella tai
2) tukivuoden 2006 sika- tai siipikarjata-

louden tuen maksun perusteena olleen
eläinyksikkömäärän perusteella, jos hakijan
tuen maksun perusteena oleva eläinyksikkö-
määrä on ollut vuonna 2007 tuotantoraken-
nuksen peruskorjauksesta, tuotantotavan
muutoksesta tai tuotantokierrosta johtuen vä-
hintään kymmenen prosenttia pienempi kuin
vakiintunut eläinmäärä, ja tuotanto jatkuu va-
kiintuneessa laajuudessa vuonna 2008.
Edellä 1 momentissa tai 2 momentin 1

kohdassa tarkoitettua viitemäärää muodostet-
taessa ei oteta huomioon 17 §:n 3 momentin
nojalla eläinten lukumäärään tukivuonna
2007 kohdistuneita myöhästymisseuraamuk-
sia, jos hakija niin vaatii.
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Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen
on pyydettävä työvoima- ja elinkeinokeskuk-
sen lausunto ennen 2 momentin 1 kohdassa
tarkoitetun viitemäärän muodostamista. Lau-
suntopyyntö on käsiteltävä työvoima- ja elin-
keinokeskuksessa kiireellisenä.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään
sika- ja siipikarjatalouden tuen viitemäärän
laskennassa käytettävistä muuntokertoimista,
tarkemmin muista viitemäärän muodostami-
sen ehdoista ja määräytymisperusteista sekä
viitemäärän vahvistamisesta.

10 d §

Tuotannosta irrotetun sika- ja siipikarja-
talouden tuen viitemäärän korottaminen

Edellä 10 c §:ssä tarkoitettua viitemäärää
voidaan hakijan vaatimuksesta korottaa las-
kennallisella eläinyksikkömäärällä, jos:
1) hakija on aloittanut tuotantorakennuk-
sen laajennus- tai uudisrakennusinvestoinnin
ennen 2 päivää elokuuta 2007 ja tuotantora-
kennus on hyväksytty käyttöön viimeistään
31 päivänä joulukuuta 2008 maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999) 153 §:ssä tai Ahve-
nanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädän-
nössä tarkoitetulla tavalla;
2) hakija on laajentanut tuotantoaan 1 päi-
vänä lokakuuta 2006 tai sen jälkeen, mutta
ennen 1 päivää syyskuuta 2007 ostamalla tai
vuokraamalla vähintään viiden vuoden pitui-
sella vuokrasopimuksella tuotantorakennuk-
sen, jota käytetään sika- ja siipikarjatalouden
harjoittamiseen ja jonka peruskorjauksesta tai
hallinnan siirron ajankohdasta johtuen tuki-
vuoden 2007 tuen maksun perusteena ollut
eläinyksikkömäärä on vähintään kolme pro-
senttia pienempi kuin minkä rakennuksen
koko mahdollistaisi, ja tuotanto jatkuu
vuonna 2008; tai
3) hakijan hallintaan palautuu tukivuoden
2007 sika- ja siipikarjatalouden eläinyksikkö-
määrän perusteella maksettavan tuen määräy-
tymiseen vaikuttavan ajanjakson aikana
vuokrattuna ollut tuotantorakennus, jossa ha-
kija on aloittanut sika- tai siipikarjatalouden
harjoittamisen, ja tukivuoden 2007 tuen mak-
sun perusteena ollut eläinyksikkömäärä on
vähintään kolme prosenttia pienempi kuin
minkä rakennuksen koko mahdollistaisi.

Tuotantorakennuksen laajennus- tai uudis-
rakennusinvestointi katsotaan aloitetuksi, kun
hakija on saattanut vireille maankäyttö- ja
rakennuslain 125 §:ssä tarkoitettua rakennus-
lupaa tai ympäristönsuojelulain (86/2000)
28 §:ssä tarkoitettua ympäristölupaa taikka
vastaavia Ahvenanmaan maakunnan lupia
koskevat hakemukset viimeistään 1 päivänä
elokuuta 2007 eikä rakennustyötä ole aloi-
tettu ennen 1 päivää tammikuuta 2005. Ra-
kennustyön aloittamiseksi katsotaan se, että
tuotantorakennuksen perustuksen kaivaminen
tai muut perustamistyöt on aloitettu.
Viitemäärän korotuksen suuruutta lasket-

taessa käytetään sitä laskennallista eläinyk-
sikkömäärää, joka tuotantorakennuksessa
voidaan keskimäärin tuottaa tai kasvattaa.
Viitemäärän korotuksen perusteena olevasta
laskennallisesta eläinyksikkömäärästä vähen-
netään kuitenkin se eläinyksikkömäärä, joka
otetaan viitemäärää muodostettaessa huo-
mioon 10 c §:n nojalla. Viitemäärää korotet-
taessa voidaan ottaa huomioon yhteensä enin-
tään 20 000 kanaa tai kanaemoa vastaava
eläinyksikkömäärä maatilaa kohti. Viitemää-
rää voidaan korottaa vain edellä mainitun
enimmäismäärän rajoissa.
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen

on pyydettävä työvoima- ja elinkeinokeskuk-
sen lausunto ennen viitemäärän korottamista.
Lausuntopyyntö on käsiteltävä työvoima- ja
elinkeinokeskuksessa kiireellisenä.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin sika- ja siipikarjatalouden viitemää-
rän muodostamisesta ja vahvistamisesta in-
vestointi- ja vuokraustilanteissa sekä viite-
määrän määräytymisen perusteena käytettä-
vistä laskennallisista eläinmääristä erityyppi-
sissä tuotantorakennuksissa ja eri tuotanto-
muodoissa.

10 e §

Tuotannosta irrotetun sika- ja siipikarja-
talouden tuen myöntäminen

Tuotannosta irrotettu sika- ja siipikarjata-
louden tuki myönnetään vahvistetun sika- ja
siipikarjatalouden viitemäärän perusteella.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että ha-
kijan maatila on luonnonhaittakorvauksen
kansallisessa lisäosassa tai Ahvenanmaan
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maakunnassa vastaavassa tukimuodossa koti-
eläintila tai täyttää vastaavat vaatimukset.
Jos hakijalle on myönnetty 27 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu poikkeus vuodelta 2007
tai kyseessä on 10 §:n 3 kohdassa tarkoitettu
tilanne vuonna 2007, käytetään tuen myöntä-
misen edellytyksiä arvioitaessa laskennalli-
sena peltopinta-alana kolmea hehtaaria.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tuo-
tannosta irrotetun sika- ja siipikarjatalouden
tuen määräytymisen ja myöntämisen tarkem-
mista perusteista, tuen määrästä, ennakon
määräytymisestä ja suuruudesta, kotieläinti-
laksi katsottavalle tilalle asetettavista vaati-
muksista, sika- ja siipikarjatalouden tuotan-
nosta irrotetun tuen käyttöönottoajankohdasta
sekä tukialueista, joilla tuotannosta irrotettua
tukea maksetaan.

10 f §

Tuotannosta irrotetun sika- ja siipikarja-
talouden viitemärän siirtäminen ja lakkautta-

minen

Sika- ja siipikarjatalouden tuen viitemäärä
voidaan siirtää uudelle tuen hakijalle ainoas-
taan sukupolvenvaihdostilanteessa tai koko
tilan hallinnan siirron yhteydessä. Näissä ta-
pauksissa kaksi erillistä viitemäärää voidaan
myös yhdistää. Sukupolvenvaihdoksen yh-
teydessä viitemäärä voidaan jakaa luovutuk-
sen saajien kesken, jos kukin luovutuksen
saaja erikseen täyttää sika- ja siipikarjatalou-
den tuotannosta irrotetun tuen myöntämisen
edellytykset.
Koko tilan hallintaoikeuden siirron yhtey-
dessä tilan omistajalla on kuitenkin oikeus
jättää hallinnan siirron ulkopuolelle talous-
keskusalue, jolla asuinrakennukset sijaitsevat,
sekä omassa taloudessaan tarvittavien puutar-
hatuotteiden viljelemistä tai asuinrakennuk-
sen rakentamista varten peltoalue, joka saa
olla enintään kymmenen prosenttia siirron
kohteena olevasta peltoalasta, ei kuitenkaan
suurempi kuin hehtaari.
Jos hakija ei täytä kahtena peräkkäisenä
tukivuonna tuotannosta irrotetun sika- ja sii-
pikarjatalouden tuen myöntämisen edellytyk-
siä eikä kyse ole ylivoimaisesta esteestä, kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaisen tulee
tehdä päätös tuen myöntämisen perusteena

olevan viitemäärän lakkauttamisesta hakijaa
kuultuaan.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin viitemäärän siirron, yhdistämisen ja
jakamisen edellytyksistä.

10 g §

Sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutos-
korvaus

Tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjata-
louden tukea voidaan myöntää sika- ja siipi-
karjatalouden rakennemuutoskorvauksena,
jäljempänä rakennemuutoskorvaus, sellaiselle
maataloutta harjoittavalle hakijalle, jolle on
vahvistettu sika- ja siipikarjatalouden viite-
määrä ja joka täyttää kansallisen tuen hakijaa
koskevat yleiset edellytykset. Rakennemuu-
toskorvauksen myöntämisen edellytyksenä
on lisäksi, että hakija sitoutuu pysyvästi luo-
pumaan viitemäärästään rakennemuutoskor-
vaukseen oikeuttavan kahden vuoden ajan-
jakson jälkeen.
Rakennemuutoskorvauksen perusteena

oleva viitemäärä muodostetaan 10 c §:n
1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Rakenne-
muutoskorvauksen viitemäärä voidaan kui-
tenkin muodostaa hakijan vaatimuksesta vuo-
den 2007 tuotantoon kohdistuneessa valvon-
nassa todetun todellisen eläinmäärän perus-
teella. Rakennemuutoskorvauksen perusteena
olevaa viitemäärää ei voi miltään osin siirtää
toiselle tuen hakijalle sen jälkeen, kun haki-
jalle on myönnetty rakennemuutoskorvaus.
Rakennemuutoskorvausta maksetaan kor-

vauksen hakuvuodelta ja sitä seuraavalta vuo-
delta. Rakennemuutoskorvauksen perusteena
oleva viitemäärä lakkaa olemasta voimassa
korvauksen oikeuttavan kahden vuoden ajan-
jakson loputtua.
Rakennemuutoskorvauksen vuotuinen

maatilakohtainen enimmäismäärä on 20 000
euroa. Rakennemuutoskorvausta saavalle ha-
kijalle ei voida myöntää tuotannosta irrotet-
tua sika- ja siipikarjatalouden tukea.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään ra-

kennemuutoskorvauksen määräytymisen ja
myöntämisen tarkemmista perusteista, kor-
vauksen määrästä, rakennemuutoskorvauksen
käyttöönottoajankohdasta sekä tukialueista,
joilla rakennemuutoskorvausta maksetaan.
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17 §

Myöhästymisseuraamukset

— — — — — — — — — — — — —
Jos tuotannosta irrotetun sika- ja siipikarja-
talouden tukea tai rakennemuutoskorvausta
koskeva hakemus tehdään myöhästyneenä,
tukea alennetaan yhdellä prosentilla jokaista
myöhästynyttä työpäivää kohti. Tukea tai
korvausta ei myönnetä, jos hakemus myöhäs-
tyy yli 25 kalenteripäivää. Jos tuen ennakkoa
koskeva hakemus tehdään myöhästyneenä,
tuen ennakkoa ei makseta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä huhti-
kuuta 2008.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.
Lain voimaan tullessa vireillä olevat 27 §:n

3 momentissa tarkoitetut hakemukset käsitel-
lään tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleiden säännösten mukaisesti. Lain 27 §:n
3 momentin nojalla myönnetyt ja tämän lain
voimaan tullessa voimassa olevat sekä lain
voimaantulon jälkeen tukivuodelle 2008
myönnettävät poikkeusluvat ovat voimassa
tukivuoden 2008 loppuun.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila
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Lak i

N:o 284

maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan maatalous-, elintar-
vike- ja maaseutuelinkeinohallinnossa laadit-
tuihin asiakirjoihin sekä maatalous-, elintar-
vike- ja maaseutuelinkeinohallinnon tehtäviin
liittyviin rekistereihin, jos asiakirjoissa ja re-
kistereissä olevat tiedot kuuluvat maa- ja
metsätalousministeriön toimialaan (maaseu-
tuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä).

2 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jollei tässä laissa toisin säädetä, tietojen ja
asiakirjojen julkisuuteen, niiden luovuttami-
seen ja luovuttamisesta perittäviin maksuihin
sovelletaan viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia (621/1999) ja henki-
lötietojen käsittelyyn henkilötietolakia
(523/1999).
Tätä lakia ei sovelleta, jos muussa maa- ja
metsätalousministeriön toimialan lainsäädän-
nössä säädetään toisin.

3 §

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestel-
mää käytetään:
1) tukien hallinnointiin ja valvontaan;

2) eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kas-
vinterveyttä, maatalouden tuotantopanoksia,
maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevan
lainsäädännön noudattamisen valvontaan;
3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä

koskevan päätöksenteon valmisteluun;
4) hankkeiden ja toimenpiteiden suunnitte-

luun ja vaikutusten seurantaan;
5) tilastollisiin tarkoituksiin;
6) tutkimukseen.
Lisäksi tietoja käytetään kasvinjalostajan-

oikeudesta annetun lain (789/1992) 6 c §:ssä
tarkoitetun suojatun lajikkeen viljelystä mak-
settavan korvauksen perintään.
Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestel-

mää saa käyttää vain siihen tarkoitukseen,
mitä varten tiedot on kerätty ja talletettu,
jollei laissa toisin säädetä.

4 §

Tietojärjestelmän rakenne ja sisältö

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjes-
telmä muodostuu:
1) maatilojen omistajuuteen ja hallintaan

liittyvistä rekistereistä;
2) maatalouden tukemiseen, maaseudun

kehittämisen tukemiseen sekä vienti- ja sisä-
markkinatukiin liittyvistä asiakasrekiste-
reistä;
3) tukien maksuun ja valvontaan liittyvistä

rekistereistä;
4) eläinten tunnistamiseen ja jäljitettävyy-

teen liittyvistä rekistereistä;
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5) eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, elin-
tarviketurvallisuuden ja kasvinterveyden var-
mistamiseen liittyvistä rekistereistä.
Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestel-
mään voidaan tallettaa tunnistetiedot henki-
löstä, toimijasta, etuutta hakeneesta, maati-
lasta, metsätaloustilasta, puutarhayrityksestä
tai muusta vastaavasta yrityksestä taikka yhtä
tai useampaa tuotantoeläintä pitävästä tilasta
tai muusta eläintenpitoyksiköstä. Tunnistetie-
toja ovat nimi, henkilötunnus, yritys- ja yh-
teisötunnus, äidinkieli, kansalaisuus, kotimaa,
kotipaikka, lähiosoite, sähköpostiosoite, pu-
helinnumero sekä asiakkaalle annettu rekiste-
ritunnus. Lisäksi tietojärjestelmään voidaan
tallettaa tiedot, jotka ovat tarpeen asioiden
käsittelemiseksi, ratkaisemiseksi ja valvomi-
seksi laissa säädetyllä tavalla, sekä tietojär-
jestelmän käyttöön liittyviä hallinnollisia tie-
toja.
Rekisterinpidon yhteydessä voidaan kerätä
tietoja myös tilastotarkoituksiin.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tietojen kirjaamistavasta sekä tietojärjestel-
män teknisestä hallinnoinnista.

5 §

Rekisterinpitoon liittyvät vastuut

Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvi-
rasto sekä maa- ja metsätalousministeriön tie-
topalvelukeskus pitävät maa- ja metsätalous-
ministeriön ohjauksessa maaseutuelinkeino-
hallinnon tietojärjestelmän rekistereitä sekä
vastaavat talletettujen tietojen oikeellisuu-
desta kukin oman toimialansa osalta. Lisäksi
maa- ja metsätalousministeriöllä, työvoima-
ja elinkeinokeskuksilla, kuntien maaseutu-
elinkeino- ja elintarvikevalvontaviranomai-
silla, lääninhallituksilla ja kunnaneläinlääkä-
reillä on oikeus käyttää ja päivittää tietoja
säädettyjen tehtäviensä edellyttämässä laa-
juudessa.

6 §

Salassa pidettävät tiedot

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa säädetään,
maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestel-

mään sisältyvät asiakasta koskevat luottotie-
dot, tiedot valtiontakauksista ja takauksen
kohteena olevien lainojen määrästä sekä lai-
namuotoisiin tukiin liittyvät tiedot lainojen
määrästä ovat salassa pidettäviä.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei vaikuta

siinä mainittuja tietoja sisältävien viran-
omaisten päätösten ja muiden asiakirjojen
julkisuuteen.

7 §

Tietojen luovuttamisesta päättävä viran-
omainen

Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvi-
rasto ja maa- ja metsätalousministeriön tieto-
palvelukeskus päättävät kukin tietojen luo-
vuttamisesta sivullisille oman toimialansa
osalta. Lisäksi työvoima- ja elinkeinokeskuk-
set sekä kuntien maaseutuelinkeinoviran-
omaiset voivat luovuttaa tietoja oman viran-
omaistehtävänsä osalta.

8 §

Julkisten tietojen luovuttaminen teknisen
käyttöyhteyden avulla

Julkisia tietoja voidaan luovuttaa teknisen
käyttöyhteyden avulla muille viranomaisille
tai viranomaistehtäviä hoitaville tahoille
laissa säädettyä tehtävää tai velvoitetta var-
ten.

9 §

Tietojen luovuttaminen ulkomaiden viran-
omaisille ja kansainvälisille toimielimille

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestel-
mässä olevia tietoja saa salassapitosäännös-
ten estämättä luovuttaa Euroopan yhteisöjen
komissiolle, Euroopan tilintarkastustuomiois-
tuimelle, Euroopan petostentorjuntavirastolle
(OLAF) sekä muille Euroopan yhteisöjen toi-
mielimille, Euroopan unionin jäsenvaltioiden
maksajavirastoille, jäsenvaltioiden valtuutta-
mille tarkastuslaitoksille sekä kansainväli-
sissä sopimuksissa tarkoitetuille viranomai-
sille kansallisesta tai Euroopan yhteisön lain-
säädännöstä taikka Suomea sitovista kansain-
välisistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden
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hoitamista varten. Tiedot voidaan luovuttaa
myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai
muutoin sähköisessä muodossa.

10 §

Listaus tukien saajista

Tukien saajista laaditaan vuosittain listaus
Euroopan yhteisön säännöksissä säädetyllä
tavalla.

11 §

Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia
ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestel-
mästä voidaan luovuttaa yhteystietoja suora-
markkinointia ja mielipide- tai markkinatut-
kimusta varten, jos se, jonka tiedoista on
kyse, on antanut siihen suostumuksensa.
Luovutuksessa saa käyttää valintaperusteena
tietojärjestelmään talletettuja henkilötietoja
sekä sijainti-, pinta-ala- ja tuotantosuuntatie-
toja.

12 §

Tietojen poistaminen

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestel-
män tiedot poistetaan viimeistään kymmenen

vuoden kuluttua siitä, kun asiakasta koskevia
tietoja on viimeksi käsitelty. Tietoa ei kuiten-
kaan poisteta, jos tiedon säilyttäminen on
välttämätöntä lakiin perustuvan tehtävän hoi-
tamiseksi, vireillä olevan asian takia tai Eu-
roopan yhteisön tai muun lainsäädännön mu-
kaisen tarkastuksen suorittamiseksi. Tieto on
poistettava rekisteristä välittömästi sen jäl-
keen, kun käsittelylle ei ole laissa säädettyä
perustetta.
Virheelliseksi todettu tieto on merkittävä

virheelliseksi, ja tiedon saa säilyttää viiden
vuoden ajan tiedon virheelliseksi toteami-
sesta, jos se on välttämätöntä asiakkaan,
asiakkaan edustajan tai muun asianosaisen
oikeuksien turvaamiseksi. Tällaista tietoa saa
käyttää ainoastaan näiden oikeuksien turvaa-
misen tarkoituksessa.

13 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2008.
Tällä lailla kumotaan maaseutuelinkeinore-

kisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annettu
laki (1515/1994) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.
Jos muussa laissa viitataan tämän lain voi-

maan tullessa voimassa olleeseen maaseutu-
elinkeinorekisteristä annettuun lakiin, sen
asemesta sovelletaan tätä lakia.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila
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Lak i

N:o 285

tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain

(557/2005) 3 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti, 9 ja 11 §, 18 a §:n 1 momentti, 18 c §:n 1, 2
ja 4 momentti sekä 18 d §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti, 11 §, 18 a §:n 1 momentti,
18 c §:n 1, 2 ja 4 momentti ja 18 d §:n 1 momentti laissa 618/2006, sekä
lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

3 §

Yhdistelmämalli ja täytäntöönpanomuoto

— — — — — — — — — — — — —
Yhdistelmämallissa tukioikeus muodoste-
taan tasatukiosasta ja mahdollisesta tilakoh-
taisesta lisäosasta, joiden lisäksi voidaan
muodostaa kesannointioikeuksia sekä erityis-
tukioikeuksia. Tilakohtainen lisäosa muodos-
tetaan viitekaudella 2000—2002 sonni- ja
härkäpalkkiota saaneille tiloille, viitekaudella
2000—2002 tärkkelysperunan tukea saaneille
tiloille, 31 päivänä maaliskuuta 2006 maito-
palkkioon oikeutetuille tiloille sekä tiloille,
jotka ovat oikeutettuja saamaan tilakohtaisen
lisäosan kansallisesta varannosta. Tilakohtai-
nen sokerijuurikkaan lisäosa muodostetaan ti-
loille markkinointivuoden 2005/2006 voi-
massa olevan perustoimitusoikeuden sokeri-
määrän perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Lakisääteisten hoitovaatimusten valvonta

— — — — — — — — — — — — —
Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvi-

rasto, työvoima- ja elinkeinokeskus, kunnan-
eläinlääkäri, lääninhallitus ja lääninhallituk-
sen määräämä virkaeläinlääkäri valvovat tila-
tukiasetuksen liitteessä III tarkoitettujen laki-
sääteisten hoitovaatimusten noudattamista.
Valvonnassa noudatetaan muutoin, mitä elin-
tarvikelaissa (23/2006), eläintautilaissa
(55/1980), eläinten lääkitsemisestä annetussa
laissa (617/1997), rehulaissa (86/2008), kas-
vinsuojeluaineista annetussa laissa
(1259/2006) ja eläinsuojelulaissa (247/1996)
säädetään mainittujen lakien ja niiden nojalla
annettujen säännösten noudattamisen valvon-
nasta sekä valvontaviranomaisista. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tilatuki-
asetusta ja komission asetusta I tarkentavia
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säännöksiä valvonnasta ja valvonnassa nou-
datettavasta menettelystä sekä siitä, minkä
tässä momentissa mainittujen lakien tai nii-
den nojalla annettujen säännösten noudatta-
miseen valvonta kohdistuu.

7 a §

Täydentävien ehtojen laiminlyönnin seurauk-
set

Tilatukiasetuksessa tarkoitettujen täydentä-
vien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia suoran
tuen vähennyksiä ei tehdä, jos laiminlyönti
on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus,
laajuus ja pysyvyys.

9 §

Viljelylohkojen hallinta

Päivämäärä, jona pellon tulee olla viljeli-
jän hallinnassa, jotta hän voi saada tilatukea,
on tukihakemusten viimeinen muutospäivä-
määrä.

11 §

Sukupolvenvaihdoksia koskevat tilanteet

Sen lisäksi, mitä perintökaaren (40/1965) 6
luvun 1 §:n 1 momentissa säädetään, ennak-
koperintönä pidetään tilatukiasetuksen 33 ar-
tiklan 1 kohdan b alakohtaa, 42 artiklan 8
kohtaa ja 59 artiklan 3 kohdan toista alakoh-
taa sovellettaessa myös sellaista vuonna 2003
tai sen jälkeen tehtyä:
1) maatilan tai sen osan kauppaa, jonka
rahoittamiseen on myönnetty nuoren viljeli-
jän aloitustukeen kuuluva avustus tai laina;
2) maatilan kauppaa, jossa ostaja on myy-
jän perillinen suoraan alenevassa polvessa,
sisar tai veli taikka näiden perillinen suoraan
alenevassa polvessa, ottolapsi taikka edellä
mainittujen puoliso edellyttäen, että kauppa-
hinta on selvästi alempi kuin vastaavassa
kaupassa ilman edellä tarkoitettua myyjän ja
ostajan välistä suhdetta muuten olisi ollut;
3) maatilan osan kauppaa, joka tehdään
perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 3 momentin
mukaisesti; sekä
4) maatilan tai sen osan lahjaa, jossa lahjan
saajana on lahjan antajan perillinen suoraan

alenevassa polvessa, sisar tai veli taikka näi-
den perillinen suoraan alenevassa polvessa,
ottolapsi taikka edellä mainittujen puoliso.

18 a §

Tilaneuvontajärjestelmä

Tilatukiasetuksen 13 artiklassa tarkoitettua
maatalousmaata ja tilanhoitoa koskevaa neu-
vontaa viljelijöille antavat Maaseutuviraston
hyväksymät järjestöt ja neuvojat. Tilaneu-
vonta on maksullista.
— — — — — — — — — — — — —

18 c §

Neuvojien hyväksyminen ja kelpoisuusehdot

Neuvontajärjestöjen ja neuvojien hyväksy-
mistä haetaan kirjallisesti Maaseutuvirastolta,
joka päättää hyväksymisestä enintään kol-
meksi vuodeksi kerrallaan. Hyväksymisen
edellytyksenä on, että neuvontajärjestöllä ja
neuvojalla on tehtävänsä laatuun ja laajuu-
teen nähden riittävä asiantuntemus. Neuvon-
tajärjestöjen ja neuvojien tulee lisäksi täyttää
3 ja 4 momentissa säädetyt vaatimukset. Neu-
vojat toimivat virkavastuulla. Lisäksi toimin-
nassa sovelletaan kielilain (423/2003), saa-
men kielilain (1086/2003), viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain sekä hal-
lintolain (434/2003) säännöksiä. Maaseutuvi-
raston on kuultava Elintarviketurvallisuusvi-
rastoa ennen sellaisen neuvontajärjestön tai
neuvojan hyväksymistä, joka antaa neuvon-
taa eläinten tunnistuksesta ja rekisteröinnistä,
kasvinsuojeluaineista, elintarvikkeista, re-
huista tai eläinten hyvinvoinnista ja eläintau-
deista ilmoittamisesta.
Maaseutuvirasto voi peruuttaa hyväksymi-

sen, jollei neuvontajärjestö tai neuvoja täytä
hyväksymisen edellytyksiä tai jollei tämän
muutoin voida katsoa olevan soveltuva tehtä-
väänsä virheellisen menettelynsä tai laimin-
lyöntinsä vakavuuden tai toistuvuuden
vuoksi. Maaseutuviraston on ennen hyväksy-
misen peruuttamista annettava neuvontajär-
jestölle tai neuvojalle kirjallinen huomautus
sekä kuultava tätä.
— — — — — — — — — — — — —
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Neuvojien on suoritettava Maaseutuviras-
ton järjestämä koe hyväksytysti. Neuvonta-
järjestön tai neuvojan on lisäksi esitettävä
Maaseutuvirastolle kirjallinen neuvonnan toi-
mintasuunnitelma.
— — — — — — — — — — — — —

18 d §

Neuvontarekisteri

Maaseutuvirasto pitää neuvontarekisteriä,
johon talletetaan tarpeelliset yksilöinti- ja yh-
teystiedot tilatukiasetuksen 13 artiklassa tar-
koitetun tilaneuvontajärjestelmän neuvonta-
järjestöistä, neuvojista ja neuvontaan osallis-
tuvista viljelijöistä, palaute, jonka viljelijät

antavat neuvontajärjestöistä ja neuvojista
sekä muut neuvonnan toteuttamista ja seuran-
taa varten tarpeelliset tiedot. Neuvontajärjes-
töt ja neuvojat voidaan hyväksymisen jälkeen
merkitä neuvontarekisteriin enintään kol-
meksi vuodeksi kerrallaan.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä huhti-
kuuta 2008. Lain 7 a §:ää sovelletaan kuiten-
kin vasta 1 päivästä tammikuuta 2009.
Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-

leen 18 c §:n 1 momentin nojalla tehty hake-
mus siirtyy Maaseutuviraston käsiteltäväksi.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila
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Valtioneuvoston asetus

N:o 286

rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
muutetaan rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta 16 päivänä elokuuta 1996 annetun
asetuksen (627/1996) 1 §:n 1 momentin 2 kohta ja
lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 118/1999, 537/2000,

370/2001, 739/2001, 510/2002, 624/2002, 859/2003 ja 1014/2006, uusi 13 a kohta seuraavasti:

1 §
Rikoslain 1 luvun 7 §:ää sovellettaessa
kansainvälisinä rikoksina pidetään seuraavia
rikoksia:
— — — — — — — — — — — — —
2) sellainen rikos ihmisyyttä vastaan, tör-
keä rikos ihmisyyttä vastaan, sotarikos ja tör-
keä sotarikos, joka määritellään Kansainväli-
sen rikostuomioistuimen Rooman perussään-
nössä (SopS 56/2002), ja muu vastaava ran-
gaistavaksi säädetty teko, jota on pidettävä
maasotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden ja
sairaiden aseman parantamisesta, merisota-
voimiin kuuluvien haavoittuneiden, sairaiden
ja haaksirikkoutuneiden aseman parantami-
sesta, sotavankien kohtelusta sekä siviilihen-
kilöiden suojelemisesta sodan aikana teh-
dyissä Geneven sopimuksissa (SopS 8/1955)
sekä kansainvälisten aseellisten selkkausten

uhrien suojelemisesta tehdyssä näiden yleis-
sopimusten I lisäpöytäkirjassa (SopS
82/1980) tarkoitettuna törkeänä rikoksena;
— — — — — — — — — — — — —
13 a) sellainen biologisen aseen kiellon

rikkominen, jota tarkoitetaan tukehduttavien,
myrkyllisten tai muiden samankaltaisten kaa-
sujen sekä bakteriologisten keinojen käytön
kieltoa sodassa koskevassa pöytäkirjassa
(SopS 23/1929) ja bakteriologisten (biologis-
ten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottami-
sen ja varastoimisen kieltämiseksi ja hävittä-
miseksi tehdyssä yleissopimuksessa (SopS
15/1975);
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2008.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Oikeusministeri Tuija Brax

Lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula
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Valtioneuvoston asetus

N:o 287

sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä
elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 5 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 140/2008:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä
valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun
lain (733/1992) 5 b §:ssä tarkoitetuille, kan-
sallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehit-
tämisohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä
toteuttaville kehittämishankkeille.
Kehittämishankkeilla tarkoitetaan kunnan
tai kuntayhtymän taikka useamman kunnan
tai kuntayhtymän yhteisiä sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestämiseksi tarpeellisia toi-
minnan kehittämistä ja tehostamista sekä toi-
mintatapojen uudistamista tukevia alueelli-
sesti tai valtakunnallisesti merkittäviä hank-
keita.
Kehittämishankkeena pidetään myös halli-
tuksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentä-
misohjelman 2008–2011 mukaisten uusien
asumispalveluyksiköiden tukipalvelujen tuot-
tamista. Valtionavustusta voidaan tällöin
myöntää tukipalvelujen tuottamiseen vaadit-
tavan lisähenkilöstön palkkausmenoihin.

2 §

Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edel-
lytykset

Valtionavustuksen myöntämisen edelly-
tyksenä on, että:

1) hankkeella on kiinteä yhteys kunnalli-
seen sosiaali- ja terveydenhuoltoon;
2) hanke on vaikuttava ja laaja-alaisesti

hyödynnettävä; ja
3) hanke on käsitelty sosiaali- ja tervey-

denhuollon neuvottelukunnassa.

3 §

Valtionavustuksen hakeminen

Valtionavustusta haetaan kirjallisesti so-
siaali- ja terveysministeriöltä kunkin vuoden
loppuun mennessä.
Hakemuksesta on käytävä ilmi:
1) kehittämishankkeen tavoite ja sisältö;
2) kehittämishankkeen toteuttamiseen osal-

listuvat tahot;
3) kehittämishankkeen hallinnoinnista vas-

taava kunta tai kuntayhtymä;
4) hankkeen kokonaisrahoitus ja kokonais-

kustannukset;
5) arvio kuntien, kuntayhtymien ja muiden

rahoittajatahojen rahoitusosuuksista; sekä
6) hankkeen toteuttamisen arvioitu aika-

taulu.

4 §

Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset

Valtionavustusta maksetaan hankkeen to-
teuttamiseen liittyvien hyväksyttävien kus-
tannusten perusteella.
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Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuk-
sia ovat:
1) hankkeessa työskentelevien palkkakus-
tannukset;
2) matkakustannukset;
3) toimitilojen vuokrat;
4) asiantuntijapalkkiot; sekä
5) muut hankkeen toteuttamiseksi välttä-
mättömät kustannukset.

5 §

Valtionavustuspäätös

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee kirjalli-
set avustuspäätökset kunkin vuoden kehittä-
mishankkeista kyseisen vuoden helmikuun
loppuun mennessä. Jos hakijaa on pyydetty
täydentämään hakemusta, valtionavustuspää-
tös on tehtävä mahdollisimman pian sen jäl-
keen kun hakemusta on tarpeellisin osin täy-
dennetty, kuitenkin viimeistään kesäkuun
loppuun mennessä.
Valtionavustuspäätöksestä on käytävä ilmi,
miten hankkeen tulokset arvioidaan. Päätök-
sen muusta sisällöstä säädetään valtionavus-
tuslain (688/2001) 11 §:ssä.
Valtionavustuspäätöksessä päätetään val-
tionavustuksen maksatusaikataulu noudat-

taen, mitä valtionavustuslain 12 §:n 1 mo-
mentissa säädetään.

6 §

Valtionavustusselvitys

Valtionavustusta saaneen kehittämishank-
keen hallinnoinnista vastaavan kunnan tai
kuntayhtymän on tehtävä sosiaali- ja terveys-
ministeriölle selvitys kehittämishankkeesta,
sen etenemisestä ja toteuttamisesta sekä kus-
tannuksista. Selvitys on annettava kuuden
kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

7 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2008.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.
Sen estämättä, mitä 3 ja 5 §:ssä säädetään,

valtionavustusta on vuonna 2008 haettava
elokuun loppuun mennessä ja sosiaali- ja ter-
veysministeriö tekee päätökset viimeistään
31 päivänä lokakuuta 2008.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Hallitusneuvos Anne Kumpula
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 288

Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman koh-
dennetun kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja
10 §:n nojalla:

1 §
Suomen lipun alla purjehtivien tai Suo-
messa rekisteröityjen alusten kohdennettu ki-
lohailin kalastus alle 32 millimetrin silmä-
koon troolipyydyksellä kielletään Suomen ki-
lohailikiintiön käyttämisestä vuonna 2008 an-
netun maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sen (150/2008) 1 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla
alueella kyseiselle alueelle vahvistetun kilo-
hailin enimmäissaaliin täyttymisen vuoksi.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alusten
kohdennetulla kilohailin kalastuksella tai alle

32 millimetrin silmäkoon troolipyydyksellä
kieltoalueelta (ICES osa-alueet 22—28 sekä
osa-alue 29 leveyspiirin 59˚30’ N eteläpuoli)
saadun saaliin hallussa pitäminen aluksessa
sekä sen jälleenlaivaus ja purku on kielletty
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-

kokuuta 2008 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2008.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam
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